
5-Ermita de la Mare de Déu del Roser
Petita capella dedicada des del segle XVIII a la Mare de Déu del Roser, 
possiblement construïda sobre una mesquita. És el centre espiritual 
del barri de l'Alcúdia, que va ser una de les alqueries que va donar 
origen a l'actual nucli urbà. És seu dels Aurorers, un tipus de cant 
religiós popular, patrimoni immaterial del municipi.

6-Torre de Benigafull
Restes arqueològiques de la torre del segle XIV que estava adossada 
al Palau del Duc de Sogorb, senyor del poble. La torre era símbol del 
seu poder feudal i va donar origen a l’escut municipal.

7-Església del Sant Àngel Custodi
Seu parroquial del Lloc de Dalt. Comença a construir-se al segle XVII 
i s'amplia al XVIII, amb la cúpula de teules blaves típica del Mediterrani. 
Destaca la seua col·lecció de frescos de José de Vergara, que va 
pintar “La Glòria” al voltant de 1760. És també d'admirar “La Mare de 
Déu dels Àngels”, llenç de mitjan segle XVII.

8-Casa de la Vila
L'actual seu de l'Ajuntament s'acabà de construir en 1931, celebrant 
la concessió del títol de ciutat. Construït en un estil neobarroc, serveix 
d'unió i trobada a les dues realitats que conformen el poble: el Lloc 
de Dalt i el Lloc de Baix.

9-Església de Nostra Sra. de l’Assumpció
Esplèndid exemple d'arquitectura religiosa, comença a construir-se 
al segle XVIII. Monumental exterior, on destaca el campanar, acabat 
en 1791. Paga la pena pujar per contemplar de prop les seues set 
campanes i les meravelloses vistes de la serra i del mar. A la mateixa 
plaça, davant de l'església, trobem el Palau dels Comtes de Ripalda 
(de principis del segle XVIII) i al subsòl un monumental aljub del 
segle XVII que pròximament es farà visitable (24).
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El municipi de la Vall d’Uixó està situat al sud de la província de 
Castelló, a la comarca de la Plana Baixa, a 10 minuts de la Mar 
Mediterrània i és l’entrada al Parc Natural de la Serra d’Espadà, el 
segon espai protegit més extens de la Comunitat Valenciana. El 
principal atractiu turístic de la Vall d’Uixó són sens dubte Les Coves 
de Sant Josep, que alberguen el riu subterrani navegable més llarg 
d’Europa.

A la vall del riu Belcaire, especialment al costat de Les Coves de 
Sant Josep, s’hi troben vestigis de presència humana des del Paleolític, 
quan grups de caçadors-recol·lectors van establir la seua llar a les 
coves del paratge. Encara que ibers i romans es van assentar al 
municipi, hem d’esperar a l’època andalusí pera que es començe a 
formar el nucli urbà que ara coneixem. A l’ombra del Castell d’Uixó, 
que dóna nom a la ciutat, un rosari d’alqueries musulmanes es 
distribuïa al llarg de la sèquia que acostava l’aigua de les Coves de 
Sant Josep, una sèquia que segurament van ser traçada pels romans. 
A partir del segle XVII aquestes alqueries s’unifiquen en dos nuclis 
urbans (El Lloc de Dalt y El Lloc de Baix) al voltant de les dues 
parròquies històriques (l’Església de l’Àngel i la de l’Assumpció 
respectivament), fet que marcarà la idiosincràsia del poble. Amb el 
final de les Guerres Carlines, ja al segle XIX, la Vall d’Uixó experimenta 
un procés d’industrialització al voltant del calcer, que culmina amb 
la instal·lació de la Fàbrica Segarra.

Tota aquesta història fa de la ciutat un important centre de serveis, 
rica en cultura, diversitat i hospitalitat.

4-Aqüeductes de Sant Josep i l’Alcúdia
L’element més destacat d'un conjunt hidràulic que transportava l'aigua 
des de la Font de Sant Josep al poble és l'Aqüeducte de Sant Josep. 
La seua construcció apunta a un origen romà, encara que els tres 
arcs centrals són clarament medievals, segurament fruit d'una 
reconstrucció del segle XIV. A més a més, també es pot observar 
l’Aqüeducte de l’Alcúdia format per un arc de mig punt i dos molins 
de farina, tot d’origen medieval. Al costat, la Fàbrica de la Llum (20), 
instal·lació industrial de principis del segle XX i futura seu del Museu 
Arqueològic.

10-Torre de Benissahat
Única resta visible de les antigues alqueries que conformen el casc 
històric. Estava situada al centre de Benissahat i era una torre 
defensiva del segle XI. Al fons del carrer, sobre la muntanya, observem 
les restes del Castell andalusí d'Uixó, que dóna nom a la vall.

11-Ermita de Sant Vicent Ferrer
Edifici d'una sola nau amb capelles entre contraforts. Al seu voltant 
es celebren a l'abril les festes dedicades a Sant Vicent que, junt a 
les dedicades a la Sagrada Família i el Santíssim Crist a octubre, 
estan declarades Bé d’Interès Turístic Nacional.

19-Centre Cultural Palau de Vivel
Aquesta casa d'estiueig dels Marquesos de Vivel es construeix als 
anys 20 del segle passat, en plena Belle Époque, en un estil casticista. 
Actualment és un actiu centre cultural, seu d'exposicions i actes 
culturals.

21-Colònia Segarra
La Vall d'Uixó no s'entén sense la Fàbrica Segarra, que va ser el 
centre productor de calcer més important d'Espanya al llarg del segle 
XX. En aquest barri veiem una colònia industrial singular amb cases 
unifamiliars envoltades de jardí. En el seu origen comptava amb la 
seua pròpia escola, església i economat. A l'entrada trobem l'edifici 
del rellotge, casa dels metges de la clínica de la fàbrica. Tot açò es 
construeix en els anys 40 del segle XX.

22-Búnker de la Guerra Civil de la Cova
Restes de la Línia XYZ, un conjunt defensiu construït per l’Exèrcit de 
la República durant la Guerra Civil per a frenar l’avançament de les 
tropes franquistes cap a València, a la anomenada Ofensiva del Llevant. 
Aquest cinturó defensiu que s’iniciava a la costa d’Almenara arribava 
fins a la província de Conca, amb un recorregut de vora 150 km.

A través de dos sendes de baixa muntanya (Línia XYZ) es pot descobrir 
part d’aquests vestigis relacionats amb el patrimoni històric i militar.

23-Necròpolis Hispanorromana
Lloc d’enterrament que es va utilitzar entre els segles IV-VI, quan el 
territori de la Vall d’Uixó es veu immers en els enfrontaments entre 
visigots i bizantins. De fet, part de les persones enterrades ací van 
morir de forma violenta, probablement en una batalla.

25-Ermita del Crist
Xicotet temple de planta central construït a finals del segle XVIII. És 
la capella de l’antic cementeri parroquial.

1-Coves de Sant Josep
Les Coves de Sant Josep són una joia natural única que permet 
endinsar-se en les entranyes de la Serra d’Espadà a través d’un camí 
traçat per l’aigua durant mil·lennis. A més d’un paisatge subterrani 
privilegiat, Les Coves de Sant Josep i el seu entorn són un 
importantíssim enclavament cultural: des de pintures i gravats 
prehistòrics a l’entrada de la cova, únics a tota la comarca i declarats 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO; fins el Poblat de Sant 
Josep, un jaciment arqueològic situat al costat de l'Ermita barroca 
de la Sagrada Família.

2-Ermita de la Sagrada Familia
Temple barroc del segle XVII dedicat a la Sagrada Família, destaca 
la decoració interior de la seua cúpula. A la seua esquerra té adossat 
el Museu d'Art Sacre que en els seus temps va ser la casa dels 
ermitans.

3-Poblat de Sant Josep: jaciment ibèric-romà
Restes arqueològiques d'un assentament localitzat sobre el tossal 
que alberga Les Coves de Sant Josep. Un enclavament visitable replet 
d'història declarat Bé d’Interès Cultural, on s'han documentat diverses 
fases d'ocupació que es desenvolupen durant el període ibèric (entre 
els segles VI i II a. C.) i l'època tardo-romana (entre els segles IV i V 
d. C.).

Llocs d’interés

Aqüeducte de Sant Josep

Coves de Sant Josep
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1. Coves de Sant Josep
2. Ermita de la Sagrada Família
3. Poblat de Sant Josep (Jacimient ibèric-romà)
4. Aqüeductes de Sant Josep y Alcúdia
5. Ermita de la Mare de Déu del Roser
6. Torre de Benigafull
7. Església del Sant Àngel Custodi
8. Ajuntament
9. Església de la Mare de Déu de l’Assumpció
10. Torre de Benissahat
11. Ermita de Sant Vicent Ferrer
12. Policia Local
13. Ambulatori

14. Mercat central
15. Estació d’autobusos (964 697 900)
16. Parking subterràni
17. Piscina climatitzada – Poliesportiu
18. Auditori
19. Centre Cultural Palau de Vivel
20. Fàbrica de la Llum
21. Colònia Segarra – antiga Fàbrica Segarra
22. Búnquer de la Guerra Civil de la Cova
23. Necròpolis Hispanorromana
24. Cisterna (Plaça de l’Assumpció)
25. Ermita del Crist

www.turismolavallduixo.com

www.covesdesantjosep.es

TOURIST INFO LA VALL D'UIXÓ

Paraje San José, s/n @TurismelaVall

@turismelavallduixo12600 la Vall d'Uixó

Teléfon: 964 660 785

vallduixo@touristinfo.net

turisme@lavallduixo.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

valencia_texto.pdf   2   21/06/2022   13:27:55


